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رسپ رتخد و  تسود  ینارچ ، مشچ 

باتک تاصخشم 

نردــم و ياـهدایتعا  هاـنگ : زا  يرود  ياـهراکهار  ثحاـبم  هلــسلس  روآدــیدپ :  ماــن  ناوـنع و  هللازیزع 1337  -  يردـیح  هسانــشرس : 
 : کباش مس . 16  × 11 ؛. 32ص يرهاظ :  تاصخشم  . 1387 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخـشم  يردیح . هللازیزع  / كانرطخ

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشادداـی :  یفیـصوت  یـسیون  تسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   978-964-973-152-0: لایر  2500
1588239 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

مئارج هب  ارم  مناخ  کی  هب  هاگن  دسیونیم : يدرم  مهدب . تسد  زا  ار  مایگدنز  مامت  دش ، بجوم  رباع  رتخد  کی  هب  هاگن  دیوگیم : رـسپ 
کیرحت ارم  منکیم ، هاـگن  درم  ناـملعم  تسد  ياـهوم  هب  هاـگره  تسا : هتـشون  شاهماـن  رد  يرتـخد  درک . راداو  ینوگاـنوگ  تاـیانج  و 

نز درم و  يارب  نآرق  روتسد  هکلب  دنشاب ؛ هتشاد  مشچ  لرتنک  دیاب  نادرم  نارـسپ و  طقف  هک  درک  روصت  دیابن  هک  تسا  نینچ  ( 1 .) دنکیم
لد دـنیب  هدـید  هچره  هک  دایرف  ود  ره  لد  هدـید و  تسدز و  دنتـسه . تبقارم  دـنمزاین  سنج  ود  ره  هک  تسا  نیا  مه  تیعقاو  دـشابیم و 

دای دنک 

تاجن هار  ینارچ و  مشچ 

تاجن هار  ینارچ و  مشچ 

نیمز هب  ارم  هک  ـالاح  تفگ : ادـخ  هب  دـش ، هدـنار  دـنوادخ  هاـگرد  زا  ناطیـش  یتـقو  ( 2 : ) تسا هدوـمرف  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
. هدـب رارق  نتـسشن  يارب  یلحم  تفگ : ماـمح . تاهناـخ  دومرف : دـنوادخ  هد . رارق  میارب  ياهناـخ  سپ  يدـنار ؛ تدوـخ  زا  ارم  يداتـسرف و 
: تفگ دشاب . هدشن  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هک  ییاذغ  ره  دومرف : هد . رارق  میارب  ییاذـغ  تفگ : اههار . راهچ  اهرذـگ و  رـس  اهرازاب و  دومرف :
. یقیـسوم زاوآ و  زاـس و  دومرف : هدـب . رارق  میارب  ياهدـنیوگ  تفگ : دـشاب . هدـننک  تسم  هک  یعیاـم  ره  دوـمرف : هد . رارق  میارب  یندیـشون 
ترارـش و دومرف : هد . رارق  میارب  یـشور  تفگ : تسین ) روـظنم  یلاـعتم  بوـخ و  ياهرعـش  هتبلا  هک  . ) رعـش دوـمرف : مناوـخب ؟ هچ  تفگ :

تسا مهم  رایـسب  یهاگآ  نیا  سپ  نانز . دومرف : هد . رارق  میارب  راکـش  دیـص و  هلیـسو  تفگ : غورد . دومرف : میوگب ؟ هچ  تفگ : توادع .
، هلیـسو ناطیـش ؛ یچراکـش ، هک  دوشیم  مولعم  قوف  ثیدح  رد  تقد  اب  اریز  تسا ، ناطیـش  هدش  راکـش  تقیقح  رد  نارچ  مشچ  مدآ  هک 
؛» نهجورف نظفحی  : » دیامرفیم مشچ  تبقارم  روتسد  زا  دعب  هلصافالب  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . نارچ  مشچ  هدش ، راکش  نز و 

ناسنا هب  یهاشداپ  دننامه  اریز  تسا ؛ كانرطخ  رایـسب  تداع  نیا  یـشاب . ناما  رد  یـسنج  داسف  زا  یناوتب  ات  نک  لرتنک  ار  هاگن  ینعی  ( 3)
(4 .) دنکیم بحاصت  ار  وت  هک  تسا  ینمشد  تداع ، دومرف : مالسلا  هیلعیلع  هک  نانچ  دنکیم ، هدارایب  ار  یمدآ  دوشیم و  ّطلسم 

تاجن هار 

تاجن هار 

مشچ تقلخ  گرزب  ياهفده  ناسنا و  شزرا  كرد  . 1
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هلماعم هنادزد  هاگن  دنچ  اب  ار  شدوخ  دوشیمن ، یـضار  زگره  دسانـشب ، ار  نآ  رگا  هک  دـشابیم  شدوخ  دوجو  رد  یتمظع  ياراد  ناسنا 
تمظع و اهمشچ ، نیا  اب  دیاب  دراد و  يور  شیپ  رد  تیاهنیب  تیدبا و  يوس  هب  دنلب  یهار  تسا و  ناگتـشرف  هدجـس  دروم  ناسنا  دـنک .

. دزادرپب هدننیرفآ  شیاتس  هب  دسانشب و  ار  ملاع  هوکش 

جاودزا . 2

هـشیر هدومن و  فرطرب  ار  زاـین  نیا  جاودزا  هک  تسا  یـسنج  زاـین  ًاتدـمع  ینارچ  مشچ  تلع  اریز  درک ؛ جاودزا  دـیاب  ناـکما  تروص  رد 
. دیامنیم ریس  ار  دوخ  مشچ  شرسمه  هب  عورشم  هاگن  اب  درم  اریز  دوشیم ، هدناکشخ  یلصا 

ینارچ مشچ  هدنهد  رادشه  ثیداحا  ندناوخ  . 3

نیا زا  دنک و  هبوت  هک  نآ  رگم  دنکیم ، رپ  شتآ  زا  ار  شنامشچ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دیامن ، رپ  مارح  هاگن  زا  ار  شنامشچ  هک  یـسک 
(6 .) دننکیم رپ  نیشتآ  ياه  خیم  اب  ار  وا  مشچ  ود  تسا : هدمآ  رگید  ثیدح  رد  ( 5 .) ددرگ زاب  راک 

مارح هاگن  ياهررض  ندوب و  هدیافیب  هب  هجوت  . 4

هاگن هچ  دیامرفیم : رگید  یثیدح  رد  تسا . ناطیـش  ياهریت  زا  مومـسم  يریت  مرحمان ، نانز  هب  هاگن  دیامرفیم : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(8 .) تسوت كاله  مود ، رظن  وت و  لام  لوا ، رظن  دیامرفیم : مالسلا  هیلعیلع  ( 7 .) تشاد دهاوخ  یپ  رد  ینالوط  ياهترسح  هک  ییاه 

هدننک قیوشت  بوخ و  راثآ  هب  هجوت  . 5

وا هـب  ار  ناـمیا  ینیریــش  دــنوادخ  درادرب ، مرحماـن  زا  ار  شهاـگن  سک  ره  هـک  ارچ  ، دــهدیم ناـمیا  درف  هـب  ، مارح هاــگن  زا  يراددوـخ 
شفاصوا دشاب ، هتـشاد  مشچ  تفع  هک  یـسک  ( 10 .) تسا هدوـمن  تحار  ار  شیوـخ  بلق  ددـنبب ، مارح  زا  مـشچ  سک  ره  ( 9 .) دناشچیم

(12 .) دینیبب ار  اهیتفگش  ات  دینک ، ظفح  مارح  زا  ار  ناتنامشچ  دیامرفیم : هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ( 11 .) دوشیم وکین 

مارح هاگن  لمعلاسکع  یهلا  تنس  هب  هجوت  . 6

رد ( 13 .) درک دـنهاوخ  هاگن  وا  سومان  لابند  زین  نارگید  دـنک ، هاگن  مدرم  نانز  لابند  هب  هک  یـسک  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعقداص  ماـما 
یپ رد  شرظن  دتفا  سک  ره  ( 14 .) دنزروب تفع  امـش  نانز  هب  نارگید  ات  دیزروب  تفع  نارگید  نانز  هب  تبـسن  میناوخیم : رگید  ثیدح 

ناسوه لوب  رظن  دتفا  يو  سومان  یپ  ناسک  سومان 

لسوت اعد و  . 7

ار ناطیش  هار  دورب و  شرسمه  دزن  تشاداو ، یتفگش  هب  ار  وا  هک  داتفا  ینز  هب  امش  زا  یکی  هاگن  هاگره  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
ادـخ فـطل  لـضف و  زا  سپـس  دـنک و  شیاتـس  داـیز  ار  ادـخ  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  درادـن  يرـسمه  رگا  ددـنبب و  شیوـخ  بلق  هـب 

ضضغا و  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ياعد  رد  ( 15 .) دشخبیم دنک ، شزاین  یب  هک  ار  هچنآ  وا  هب  ادـخ  هاگنآ  دـنک ، تساوخرد 
رارق دوخ  زامن  تونق  رد  ار  اعد  زارف  نیا  هک  تسا  بوخ  هچ  راد ! زاب  تنایخ  هانگ و  زا  ار  منامـشچ  ایادـخ ! هنایخلا  روجفلا و  نع  انراصبا 
رظن تحت  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  شتآ  نیا  دومرف : دش ؟ طلسم  مشچ  رب  ناوتیم  يزیچ  هچ  اب  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا  میهد .

. دوشیم شوماخ  میتسه ، اهزار  رب  هاگآ  یهاشداپ 
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تمایق دای  . 8

(16 .) هتشاد زاب  مشچ  هانگ  زا  ار  نانآ  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  دای  دیامرفیم : مالسلا  هیلعیلع  ماما 

ادخ یهاگآ  هب  هجوت  . 9

(17 .) تسا هاگآ  اهمشچ  تنایخ  زا  دنوادخ  نیعالا  ۀنئاخ  ملعی 

هژیو تایآ  هب  هجوت  . 10

؟ دنیبیم ادخ  هک  دنادیمن  ناسنا  ایآ  ( 18) يری هَّللا  ّناب  ملعی  ملا 

یتشهب شاداپ  هب  هجوت  . 11

(19 .) تسا هدامآ  ناشیارب  دنربب ، تذل  اهمشچ  دننک و  اهتشا  هچنآ  تشهب  رد  دیامرفیم : نآرق 

اهخساپ اهشسرپ و 

مالسلا هیلعماما  دنک ؟ هاگن  وا  ندب ) مجح   ) رس تشپ  هب  دناوتیم  درم  دوریم ، هار  ینز  یتقو  ایآ  دش : شـسرپ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
. هَّللا لوسر  نبای  ریخ ! دنتفگ : دنک ؟ هاگن  امـش  هلاخ و …  همع ، ردام ، رهاوخ ، هب  رـسمه ، هب  یـسک  دـیوشیم  لاحـشوخ  امـش  ایآ  دومرف :
ج درک ؟ هاگن  ناوتیم  ار  یناسک  هچ  س -  ( 20 .) رادم تسود  مه  نارگید  يارب  يرادن  تسود  دوخ  يارب  هچ  ره  دومرف : مالسلا  هیلعماما 

تروص يدرگ  . 3 ردارب ؛ رهاوخ و  نادنزرف  رتخد و  هلاخ ، همع ، رهاوخ ، ردام ، . 2 تذل ؛) دصق  نودب   ) دنشاب ریپ  هک  ینادرم  ای  نانز  . 1 - 
دصق نودب   ) ردارب رهاوخ و  نادنزرف  ردپ و  ردارب ، ییاد ، ومع ، ردپ ، هب  ندرک  هاگن  . 4 تذل ؛) دصق  نودب   ) هناگیب نانز  چم ) ات   ) تسد و 
هاگن . 7 تذل ؛) دصق  نودب  ( ) یتشترز يدوهی ، یحیسم ،  ) باتک لها  نانز  هب  هاگن  . 6 دنک ؛ جاودزا  وا  اب  دهاوخب  هک  یسک  هب  . 5 تذل ؛)

. نامرد يارب  کشزپ 

ییاهن هار 

. میهد همادا  میهاوخن  مینک و  اهر  ار  هاگن  ات  تسا  رتناسآ  رایسب  راک  مینکن ، هاگن  ادتبا  زا  هک  یماگنه  نیرمت ؛

هدنهد ناکت  ثیداحا 

دراد و انز  زا  یمهـس  يوضع  ره  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  . 2 ( 21 .« ) تسا ناطیش  ياه  هاگراکش  نامشچ  : » مالـسلا هیلعیلع  . 1
.4 ( 23 .« ) دنیرفآیم تلفغ  دناشفایم و  سوه  رذب  هاگن ، يدایز  : » هلآو هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  . 3 ( 22 .« ) تسا مارح  هاگن  مشچ  يانز 

زاب ادخ  رکذ  زا  ار  امـش  هک  دینکن  هدروآرب  ار  شاهتـساوخ  سپ  تسین ، رت  ساپـسان  مشچ  دننام  ندب  رد  يوضع  چـیه  : » مالـسلا هیلعیلع 
ماما . 6 ( 25 .« ) دوـشیم روـک  دـب )  ) تبقاـع تخانـش  زا  لد  تفرگ ، ار  شاهتـساوخ  مشچ  یتـقو  : » مالـسلا هـیلعیلع  . 5 ( 24 .« ) درادیم
بلق رد  اریز  دینک ؛ ظفح  ار  دوخ  مارح  هاگن  زا  هک  داب  امش  رب  دومرف : دوخ  باحصا  هب  مالـسلا  هیلعحیـسم  ترـضح  : » مالـسلا هیلعقداص 

جنر دنک ، اهر  ار  شنامشچ  هک  یـسک  : » مالـسلا هیلعیلع  . 7 ( 26 .) دـنکیم ورد  هنتف  دوشیم و  هدـییور  قسف  هانگ و  دراـکیم و  توهش 
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ار شیوخ  تکاله  دنک ، اهر  ار  مشچ  هک  یسک  : » مالـسلا هیلعیلع  . 8 ( 27 .« ) تسا هدیزگرب  ار  موادم  ياهترسح  هتفریذپ و  ار  رـضاح 
(29 .« ) تسا هدش  عورش  ینارچ  مشچ  کی  زا  هک  اه  یگتفیش  ردقچ  : » مالسلا هیلعیلع  . 9 ( 28 .« ) تسا هدومن  بلج 

(30) نیریش خلت و  ياههصق 

نیریش خلت و  ياههصق 

ایند رد  وربآ  نتخیر 

( توهش يور  زا   ) يدرم دوب ، هتشاذگ  دوسالارجح  يور  ار  شتـسد  ینز  هبعک ، هناخ  رد  فاوط  ماگنه  هب  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
مدرم دشیمن ، ادج  ناونع  چـیه  هب  هک  دـیبسچ  رگیدـکی  هب  ياهنوگ  هب  تسد  ود  ره  ناهگان  داد ، رارق  نز  نآ  تسد  يور  ار  دوخ  تسد 
مدرم دش ، مارحلادجـسم  دراو  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ماگنه  نیا  رد  دندید . رفن  ود  نیا  زا  یکی  تسد  عطق  رد  ار  هار  اهنت  دندش و  عمج 

(31 .) دش ادج  مه  زا  تسد  ود  نآ  تشاذگ و  اهنآ  تسد  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالـسلا  هیلعماما  دنتفگ : ار  نایرج  دنتفر و  ناشیا  دزن 
هک دشاب  ياهنوگ  هب  هانگ  تلاح و …  ناکم  نامز ، تسا  نکمم  هاگ  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دنروما  هنوگ  نیا  لابند  هک  نانآ  يرآ !

. يورخا يزیر  وربآ  زا  رظن  فرص  دروآ ، دوجو  هب  ار  يویند  يزیروربآ  نینچ  دنازیگنارب و  ار  یهلا  بضغ 

هلیح هاگن و 

مه اـب  ندز  فرح  لوغـشم  هک  روط  نیمه  مدوب ، هداتـسیا  درکیم ، نّیدـت  هب  رهاـظت  هک  يدرف  هزاـغم  رد  درکیم ، لـقن  ناتـسود  زا  یکی 
، مدش هجوتم  دوب ، باّذج  یلیخ  شايرهاظ  عضو  دش ، نیرتیو  لخاد  لیاسو  هب  ندرک  هاگن  لوغـشم  دمآ و  یناوج  نز  هبترم  کی  میدوب ،
، هربخ هچ  ياقآ …  متفگ : مدرک ، بجعت  دـهدیمن ، شوگ  نم  فرح  هب  ًالـصا  هک  تسا  مناخ  نیا  هب  ندرک  هاگن  مرگرـس  نانچ  متـسود 

هناخ زا  هنوگ  نیا  دشکیمن  تلاجخ  منیبب  منکیم  هاگن  تفگ : متسود  دید ! دوشیمن  بوخ  هشیـش  تشپ  زا  هخآ  هزاغم ؟ لخاد  دایب  مگب 
شاهزاغم رد  دـندید ، ار  یئامن  رهاظ  درم  تفگ . نم  هب  هک  دوب  شهاـنگ  ماـجنا  يارب  یناطیـش  هیجوت  کـی  مه  نیا  هلب  هلب  هدـمآ !؟ نوریب 

راد هزاغم  هک  دومن  هدـهاشم  بجعت  اب  دـمآ ، هزاغم  لخاد  يرتشم  هَّللا …  الا  هلا  ـال  تفگیم : یهاـگ  تسادـخ ، رکذ  لوغـشم  هداتـسیا و 
دعب درکیم ، هاـگن  تسناوتیم  هک  یئاـج  اـت  دـنکیم  روبع  هک  ینز  رتـخد و  ره  دـیوگیم ، مه  ادـخ  رکذ  تسا و  ینارچ  مشچ  لوغـشم 
درک روبع  یمناخ  کی  دروایب ، میارب  تساوخ  وا  متفگ و  ار  ماهتـساوخ  نم  ات  دییامرفب ، تفگ : دید ، ارم  یتقو  هَّللا …  الا  هلا  ال  تفگیم :

. هَّللا ناحبس  بجع ، تفگ : درک ، روبع  هَّللا  الا  هلا  کی ال  ياقآ …  متفگ : نم  دیدن ، ار  وا  هزاغم  بحاص  درم  و 

كاپ ناوج  كاپان و  نز 

ماک وا  زا  ات  مسق  ادـخ  هب  تفگ : اهنآ  هب  وا  تسین ، نکمم  دـنتفگ  یخرب  دزاس ، هدولآ  ار  یکاپ  دـباع و  ناوج  تفرگ  میمـصت  یکاپان  ِنز 
ناوج هدـع  کی  تفگ : نز  یتسیک ؟ تفگ : رد ، تشپ  دـمآ  ناوج  دـیبوک ، ار  رد  تفر ، ناوج  لزنم  فرط  هب  نز  مدرگیمن ، زاب  مریگن ،

برطضم ناوج  درک ، نوریب  نت  زا  ار  دوخ  هماج  دش ، دراو  ات  نز  لزنم ، يوت  ایب  تفگ : ناوج  دنشکب . ارم  دنهاوخیم  دنتسه و  نم  لابند 
هچ تفگ : نز  داد . رارق  شتآ  يور  ار  شتسد  شتآ و  فرط  تفر  دوب ، هتخورفا  شتآ  وا  کیدزن  دش ، شیوخ  يادخ  هجوتم  هاگان  دش ،

نیا هب  مسوه  لیم و  مهد و  تاجن  ترخآ  شتآ  زا  ار  مدوخ  مهاوخیم  تسا ، یهلا  شتآ  لـمع ، نیا  هجیتن  نوچ  تفگ : ناوج  ینکیم ؟
مدرم دنازوسیم . ار  شدوخ  دراد  ناوج  نیا  دـییایب  دز : دایرف  لزنم و  زا  نوریب  تفر  يروف  دـش و  بلقنم  كاپان  نز  دورب . نیب  زا  هلیـسو 

، تفر نوریب  نز  یتقو  دـندرک و  بجعت  همه  دـسریم . ماشم  هب  قاـتا  رد  یگتخوس  يوب  هداتـسیا و  شتآ  کـیدزن  ناوج  دـندید  دـندمآ 
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(32 .) درک اهر  ار  دوخ  راک  نآ  مه  ناوج 

ادخ فطل  یکاپ و 

دوخ تسد  اب  يرگنهآ  هروک  زا  ار  هتخادـگ  نهآ  هک  مدـید  ار  يرگنهآ  اجنآ  رد  مدوب ، هتفر  رـصم  رهـش  هب  نم  دـیوگ : هباحـص  زا  یکی 
مدآ دـیاب  صخـش  نیا  متفگ : مدوـخ  اـب  دـنکیمن . رثا  وا  تسد  رد  نهآ  ترارح  هکیلاـح  رد  دراذـگیم  نادنـس  يور  دروآیم و  نوریب 

ییادخ نآ  قح  هب  ار  وت  متفگ : مدرک و  مالـس  وا  هب  متفر و  درم  نآ  دزن  هب  ور  نیا  زا  دنکیمن ، ریثأت  وا  تسد  هب  شتآ  هک  دـشاب  یحلاص 
نآ نم  ردارب  يا  تفگ : دینـش ، نم  زا  ار  نخـس  نیا  هک  رگنهآ  درم  نکب ، نم  قح  رد  ییاعد  تسا ، هدرک  فطل  وت  هب  ار  تمارک  نیا  هک 

: تفگ نم  خـساپ  رد  دـنزیمن . رـس  حـلاص  نادرم  زا  زج  ینکیم  وت  هک  راـک  نیا  ردارب  متفگ : وا  هب  متـسین . ینکیم  ناـمگ  وت  هک  هنوگ 
: تفگ متسه . امش  نونمم  يراذگب  نم  رب  یتنم  نینچ  رگا  متفگ : مهد : حرش  وت  يارب  مراد ، هراب  نیا  رد  هک  یبیجع  ناتساد  ات  نک  شوگ 
دـمآ و نم  دزن  مدوب  هدـیدن  ییابیز  نادـب  ینز  زور  نآ  ات  هک  اـبیز  رایـسب  ینز  هاـگان  هک  مدوب  هتـسشن  ناّـکد  نیمه  رد  يزور  نم  يرآ !

ماهناخ هب  یـشاب  رـضاح  رگا  متفگ : وا  هب  مدوب  هدـش  شراـسخر  هتفیـش  هک  نم  یهدـب ؟ نم  هب  ادـخ  هار  رد  هک  يراد  يزیچ  ردارب  تفگ :
نیا هب  نت  هک  متـسین  ینز  نم  ادـخ  هب  تفگ : یتحاران  اب  نز  داد . مهاوخ  وت  هب  یهاوخب  هک  يزیچ  ره  یهد  ماجنا  ارم  يهتـساوخ  ییاـیب و 

يدـنچ زا  سپ  دـش . دـیدپان  ممـشچ  زا  ات  تفر  نم  دزن  زا  تساـخرب و  نز  ورب . نم  شیپ  زا  زیخرب و  تروص  نیا  رد  متفگ : مهدـب . راـک 
هب ار  وا  متسب و  ار  ناکد  متـساخرب و  نم  مهد ، رد  نت  وت  هتـساوخ  هب  هک  درک  راداو  ارم  یتسدگنت  جایتحا و  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هرابود 

، ماهدمآ اجنیا  هب  ماهتشاذگ و  هناخ  رد  هنسرگ  ار  اهنآ  هک  مراد  لاسدرخ  یناکدوک  نم  درم  يا  تفگ : میدیـسر  هناخ  هب  نوچ  مدرب . هناخ 
ددرگ و زاب  هک  متفرگ  نامیپ  وا  زا  نم  ياهدرک . تبحم  نم  هب  مدرگ ، زاـب  وت  دزن  هب  هراـبود  مربب  اـهنآ  يارب  اـت  یهدـب  نم  هب  يزیچ  رگا 

لفق نآ  رب  متـسب و  ار  رد  هتـساخرب و  نم  دش ، هناخ  لخاد  تشگزاب و  یتعاس  زا  سپ  تفر . نوریب  نز  نآ  مداد ، وا  هب  مهرد  دـنچ  سپس 
، تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  متفگ : یـسرتیمن ؟ مدرم  يادخ  زا  ارچ  تفگ : مدرم . سرت  زا  متفگ : ینکیم ؟ نینچ  ارچ  تفگ : نز  مدز .

تـشحو هچ  زا  متفگ : وا  هب  تسا . ناور  شناگدـید  زا  کشا  بالیـس  دزرلیم ، دـیب  هخاـش  نوچ  مدـید  متفر . وا  يوس  هب  هتفگ و  ار  نیا 
نم زا  ادـخ  يارب  رگا  درم  يا  تفگ : داد و  همادا  نخـس  نیا  لاـبند  هب  و  لـجوزع ؛ يادـخ  سرت  زا  تـفگ : يزرلیم ؟ نـینچ  ارچ  يراد و 

وا زا  ار  لاـح  نآ  هک  نم  دـنازوسن . شتآ  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  وـت  دـنوادخ  هک  منکیم  تنامـض  نـم  ینک  اـهر  ارم  يرادرب و  تـسد 
راک لابند  هب  رادرب و  ار  لاوما  نیا  نز  يا  متفگ : مداد و  وا  هب  متشاد  هچره  هتـساخرب و  مدینـش  ار  شراتفگ  فرح و  نآ  مدرک و  هدهاشم 

، مدـید باوخ  رد  متفر ، باوخ  هب  لاح  نآ  رد  نم  تفر . تساـخرب و  نز  نآ  مدرک . اـهر  لاـعتم  يادـخ  رطاـخ  هب  ار  وت  نم  هک  ورب  دوخ 
ام بناج  زا  ادـخ  درم ، يا  ًاریخ ؛ انع  هَّللا  كازج  اذـه  ای  : » تفگ دـمآ و  نم  دزن  هب  تشاد  رـس  رب  توقاـی  زا  یجاـت  هک  ياهمرتحم  يوناـب 

ال . » یتشذگ وا  زا  ادخ  رطاخ  هب  وت  دمآ و  وت  دزن  هب  هک  متـسه  ینز  نامه  ردام  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امـش  مدیـسرپ : دـهد ». تریخ  يازج 
؟ دوب نادناخ  مادک  زا  نز  نآ  مدیـسرپ : دـنازوسن ». شتآ  اب  ار  وت  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  ةرخآلا ؛ یف  ایندـلا و ال  یف  رانلاب ال  هَّللا  کقرحا 

قفوم ارم  هک  مدرک  يرازگساپس  ار  یلاعت  يادخ  مدینش ، ار  نخس  نیا  هک  نم  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لسن  هیرذ و  زا  دومرف :
هب ( 33 .) دنـشاب رهطم  كاپ و  تیبلها  میاهدرک  هدارا  اـم  دومرف : دـنوادخ  هک  مداـتفا  نآرق  هیآ  داـی  هب  درک و  متظفاـحم  هاـنگ  زا  تشاد و 

(34 .) دنازوسن ارم  زین  ترخآ  شتآ  مراودیما  دنازوسیمن ، ارم  ایند  شتآ  نونکات  زور  نآ  زا  مدش و  رادـیب  هک  باوخ  زا  ارجام  نیا  لابند 
ز دیوگ : زین  رعاش  تسا . هدومن  بیصن  وت  هب  راوگرزب  نز  نآ  هلیـسوب  لاعتم  دنوادخ  یقیفوت  نینچ  هک  تتداعـس  هب  اشوخ  متفگ : نم  دعب 

ریز کلف  شرف و  شرع و  هک  یناد  نیقی  يرذگب  دوخ  یتسه  رگا ز  درک  یناوت  ای  ربک  مرح  رد  لوزن  یمدـق  یهن  نورب  رگسوه  تالزنم 
؟ درک یناوت  اجک  یناهج  نینزان  وت  تسا  كالاچ  ناورهر  لمع  نیا  نکیلو  درک  یناوت  اپ 

تناما هب  تنایخ  هاگن ،
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تناما هب  تنایخ  هاگن ،

توخا و نامیپ  دوخ ، نارای  زا  رفن  ود  ره  نایم  دنوش ، داهج  مزاع  دنتـساوخیم  هاگره  هک  دوب  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  شور 
گنج رد  ترـضح  دـهد . ماجنا  ار  وا  يرورـض  ياـهراک  دـنامب و  رهـش  رد  يرگید  دورب و  داـهج  هب  اـهنآ  زا  یکی  اـت  دنتـسبیم  يردارب 

یلـصربمغیپ هارمه  هللا  همحر  دیعـس  تسب و  يردارب  نامیپ  هللا  همحر  يراصنا  نبا  ۀبلعث  هللا و  همحر  نمحرلا  دـبع  نب  دیعـس  نایم  كوبت ،
یگدـنز تاـجایتحا  زور  ره  دـیدرگ و  وا  هداوناـخ  روـما  رادهدـهع  دـنام و  هنیدـم  رد  مه  هللا  همحر  هبلعث  تفر و  داـهج  هب  هلآو  هـیلع  هللا 

، هسوسو تفگیم ، نخـس  وا  اب  هدرپ  تشپ  زا  هناخ ، مزال  ياهراک  دروم  رد  دیعـس  نز  هک  اهزور  زا  یکی  درکیم . ایهم  ار  دیعـس  هداوناخ 
نک و یهاگن  رخآ  دـیوگیم ، نخـس  وت  اب  هدرپ  سپ  زا  نز  نیا  هک  تسا  یتدـم  تفگ : دوخ  اـب  دومن و  رادـیب  ار  هبلعث  هتفخ  ِسفن  ياوه 

دیعـس رـسمه  هب  هدـشن و  دوخ  رگنایغط  شکرـس و  سفن  راهم  رب  رداق  هک  درک  کیرحت  ار  وا  ردـق  نآ  تالایخ  تسیک ؟ هدرپ  تشپ  نیبب 
تـسد زا  ار  لد  نانچ  هاگن  کی  نیمه  اب  تسا . هدرک  هطاحا  ار  شراسخر  ایح  بجح و  هک  ابیز  تسا  ینز  هک  درک  هدهاشم  درک و  هاگن 

ساـسح و هظحل  ناـمه  رد  یلو  دـنک ، تناـیخ  وا  هب  هک  درک  زارد  تسد  دـش و  کـیدزن  نز  هب  داـهن و  شیپ  مدـق  هک  دـش  رارقیب  داد و 
هار رد  وا  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  يردـب ؟ ار  دوخ  دـهاجم  ردارب  سومان  هدرپ  هک  تسا  راوازـس  ایآ  هبلعث  تفگ : دز و  دایرف  نز  كانرطخ ،

دز و يدایرف  دمآ ، دورف  هبلعث  زغم  رب  ياهقعاص  دننام  مالک  نیا  ینک ؟ ءوس  دصق  شرسمه  هب  تبـسن  يو  هناخ  رد  وت  دیامن و  راکیپ  ادخ 
مئاد درب و  رـس  هب  يراز  هیرگ و  يرارقیب و  یناـشیرپ و  اـب  زور  بش و  هوک  ياـپ  رد  داـهن ، ارحـص  هوـک و  هب  رـس  تفر و  نوریب  هناـخ  زا 

يرارقیب هلاـن و  اـهنابایب  رد  ناـنچمه  وا  تشذـگ و  اهتدـم  مهاـنگ ». هب  فوـصوم  نم  یـشزرمآ و  هب  فورعم  وـت  ایادـخ ! : » تـفگیم
هبلعث هتـسویپ  درک و  ادیپ  همادا  نایرج  دـش و  يرپس  اهبش  زور و  درکیم . وفع  بلط  دربیم و  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ریـصقت  رذـع  دومنیم و 

هناخ هب  یتقو  تشگرب  دیعـس  دومرف ، تعجارم  داهج  رفـس  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربماـیپ  هک  نیا  اـت  دوب  يراز  هیرگ و  رد  هللا  همحر 
هودنا و مغ و  اب  نابایب  هوک و  رد  نونکا  مه  تفگ : داد و  حرش  وا  يارب  ار  ارجام  يو  رـسمه  دیـسرپ ؟ ار  هبلعث  لاوحا  زیچ  ره  زا  لبق  دمآ ،
رد ار  وا  دروآ ، يور  فرط  ره  هب  هبلعث  يوجتسج  يارب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  دیعـس  تسا . نابیرگ  هب  تسد  تمادن 
زور ییاوسر  رب  ياو  يا  يراسمرش ، رب  ياو  يا  ینامیـشپ ، یناشیرپ و  رب  ياو  يا  دیوگیم : هتـسویپ  هداهن و  رـس  رب  تسد  هک  تفای  نابایب 
درد نیا  ات  میوش  بایفرش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  روضح  ات  زیخرب  ردارب  تفگ : داد و  يرادلد  ار  وا  دش و  کیدزن  دیعس  زیخاتسر .
دیاب موش  بایفرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  روضح  هب  ًامتح  تسا  مزال  رگا  تفگ : هبلعث  دبایب . یئافـش  جـنر  نیا  يارب  یئوراد و  ار 

تسب و ار  وا  ياهتسد  راچان  دیعس  يربب . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  هب  اپ  زیرگ  ناگدنب  دننام  هتـسب و  دنب  اب  ارم  ندرگ  اهتسد و 
؛ دینـش ار  شردپ  ندمآ  ربخ  نوچ  تشاد ، هناصمح »  » مان هب  يرتخد  هبلعث  دندش . هنیدـم  دراو  هنوگ  نیدـب  تخادـنا و  شندرگ  رد  بانط 
هچ نیا  ردـپ  يا  تفگ : تخیر و  ورف  ناگدـید  زا  رثأت  کشا  دـید ، تلاح  نآ  اـب  ار  ردـپ  هک  نیمه  یلو  تفاتـش ، وا  يوس  هب  ناود  ناود 

هناـخ رد  زا  دـندمآیم  هک  يروط  ناـمه  تسین . مولعم  وا  تماـیق  تساـیند ، رد  راـکهانگ  لاـح  نیا  مدـنزرف  تفگ : هبلعث  تسا ؟ یعـضو 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  هناـخ  برد  هب  اـت  دـندمآ  دـندناریم . دوخ  زا  ار  وا  ناـیرج ، ندینـش  زا  سپ  همه  دنتـشذگیم و  هباـحص 

ار نایرج  هصالخ  هبلعث  تسا ؟ یعضو  هچ  نیا  هبلعث  دندیسرپ : داد و  دورو  هزاجا  ترضح  راکهانگ .)  ) بنذملا دز : دایرف  هبلعث  دندیـسر ،
دش و رود  رهش  زا  هبلعث  امن . شزرمآ  بلط  نک و  زاین  زار و  ادخ  اب  ورب  اجنیا  زا  هدز ، رـس  وت  زا  میظع  یهانگ  دومرف : ترـضح  درک . لقن 

هیآ نیا  دمآ و  قح  کیپ  رـصع  زامن  ماگنه  هک  دوب  زادگ  زوس و  لاح  رد  يزور  دنچ  دـیلانیم ، درکیم و  زاین  زار و  ادـخ  اب  اهنابایب  رد 
هانگ زا  دنرآ و  دای  هب  ار  ادخ  دز ، رس  اهنآ  زا  یتسیاشان  راک  هاگره  هک  دنتسه  یناسک  ناکین  : » دناوخ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  رب  ار 

رارـصا تشز  ياهراک  ماجنا  رب  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  دزرماـیب ، ار  ناـهانگ  هک  دـنوادخ  زج  تسیک  دـننک ، هبوت  ادـخ  هاـگرد  هب  دوخ 
هک هاوخب  ام  زا  دیامرفیم : دنوادخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  یحو  هتـشرف  دنتـسه ». هاگآ  هانگ  یتشز  هب  اریز  دنزرون ،
هار نایم  رد  دنداتسرف ؛ هبلعث  لابند  هب  ار  هللا  همحرناملـس  مالـسلا و  هیلعیلع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  میزرمایب . ار  هبلعث 
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ترـضح دلانیم ، دیآیم و  تخرد  نیا  ریز  یـصخش  اهبش  تفگ : ناپوچ  تفرگ ، وا  زا  ار  هبلعث  غارـس  ترـضح  دیـسر ، اهنآ  هب  ینابش 
هک وت  رب  داب  هدژم  هبلعث  يا  دندومرف : وا  هب  مالسلا  هیلعیلع  دمآ ، هبلعث  دیسر ؛ ارف  بش  ات  دندرک  ربص  هللا  همحرناملس  مالـسلا و  هیلعیلع 

لزان هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  ياهفیرـش  هیآ  هاگنآ  دناوخیم و  ار  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  نونکا  دـیزرمآ و  ار  وت  ادـخ 
، دش هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دجسم  دراو  تسار  کی  دمآ و  هنیدم  هب  ترـضح  هارمه  تساخرب و  هبلعث  ( 35 .) دندومرف تئارق  دوب ، هدش 

نیمه دومرف ، رثاکت  هروس  ندناوخ  هب  عورش  دمح  هروس  ندناوخ  زا  دعب  ترضح  دندرک ، ادتقا  زین  اهنآ  دوب ، اشع  زامن  لوغـشم  ترـضح 
هبلعث تسا ؛ هتـشاد  لفاغ  گرم ) ادخ و  دای  زا   ) تخـس نادـنزرف  لام و  يدایز  زا  ار  مدرم  امـش  رثاکتلا ؛» مکیهلا  : » دـناوخ ار  لوا  هیآ  هک 

يدـنلب دایرف  هرابود  دـیتفر ، لوبق  لها  تاقالم  روگ و  هب  هک  اجنآ  ات  رباقملا » مترز  یتح  : » دومرف تئارق  ار  مود  هیآ  ترـضح  دز . ياهرعن 
. دـیراد شیپ  رد  ییاهیتخـس  هچ  گرم  زا  سپ  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  نوملعت » فوس  ـالک  ، » دینـش ار  موس  هیآ  نوـچ  دروآرب و 
هب وا  یلو  دندیشاپ ، شتروص  هب  دندروآ و  بآ  دنداد  روتسد  ربمایپ  زامن  زا  دعب  دش ، نیمز  شقن  دروآرب و  كاندرد  ياهلان  هبلعث  ناهگان 
هللا همحر  هبلعث  وفع  ناـیرج  هک  یتقو  ( 36 .) تسا هدرک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هبلعث  دندید  دـندرک ، هاگن  بوخ  یتقو  دـماین ، شوه 

. تفر اـیند  زا  هدـیزرمآ  دـش و  ریخ  هب  تبقاـع  هک  وا  لاـح  هب  اـشوخ  دـنتفگ : همه  هدـش ، هتفگ  مدرم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  طـسوت 
هدیدرگ وجقح  نیسحدمحم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  هتـشون  هاگن ، مشچ و  باتک  زا  يدایز  هدافتـسا  ینارچ  مشچ  شخب  رد  يروآدای :

. مینکیم رکشت  ناشیا  زا  اج  نیمه  رد  هک  تسا 

همدقم

همدقم

؟ تسیچ اهیتسود  نیا  هزیگنا 

سرت نتشاذگ ، سالک  دراوم ، یخرب  رد  . 5 فلاخم ؛ سنج  تخانش  رد  يواکجنک  . 4 یسنج ؛ کیرحت  . 3 تذل ؛ . 2 ّتبحم ؛ هب  زاین  . 1
(. ندش یفرعم  هداتفا و …  بقع  لُّما و   ) نارگید رخسمت  زا 

یسررب

هجیتن هب  ماجرفان  تدم و  هاتوک  ياهّتبحم  نیا  اب  ناسنا  ًالّوا ) اریز : دنوش . رسپ  رتخد و  طابترا  زّوجم  دنناوتیمن  لیالد  نیا  زا  مادک  چیه 
نارـسپ دـص  رد  دـص  هب  کـیدزن  اریز  دنـشابیم ؛ هارمه  ییاـفویب  تناـیخ و  تمرح ، سرت ، اـب  ینینچ ، نـیا  ياهتذـل  ًاـیناث ) دـسریمن .

ياـهسکع یگداـس ، نیا  هب  هک  يرتخد  دـنیوگیم : راـک  نیا  ییارچ  زا  خـساپ  رد  و  درک . دـنهاوخن  جاودزا  نارتخد  نیا  اـب  دـنیوگیم :
رکذ ار  دراوم  نیمه  زا  یکی  هنومن  يارب  تسین ! دامتعا  لباق  جاودزا  يارب  دیآیم ، نوریب  ام  اب  دسیونیم و  همان  دهدیم ، ام  هب  ار  شیابیز 

ات دص  اباب ! ورب  دوب : هداد  باوج  رسپ  ایب ! يراگتساوخ  هب  یقداص  دوخ  قشع  رد  رگا  دوب ، هتفگ  يرسپ  هب  نارتخد  زا  یکی  یتقو  مینکیم :
نینچ زا  ار  اـم  نآرق  نید و  اـیآ  تسین . یمکحم  لـیلد  مه ، ندـش  هدـیمان  لـُّما  زا  سرت  يواـکجنک و  دوشیم . ادـیپ  ناـبایخ  رد  وت  لـثم 

، یسورع مالعا  زار  اسب  هچ  دیـشاب . هتـشادن  یناهنپ  هطبار  نانز  اب  نادخآ ؛» يذختم  و ال  : » دیوگیم نآرق  تسا ؟ هدرک  یهن  ییاه  یتسود 
. دوش لیدبت  یمسر  تلاح  هب  یصوصخ  تلاح  زا  هلأسم  هک  دشاب  نیمه 

؟ تسیچ تاجن  هار 

مـسارم يرازگرب  ناـکما  مدـع  تروص  رد  اـی  مینک ، حرطم  تاـجن  هار  ناوـنع  هب  ار  جاودزا  رد  باتـش  هک  تسا  نآ  رادـیاپ  یلـصا و  هار 
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، مهم رایـسب و  هتکن  ( 37 (؛ دننک جاودزا  بسانم  عقوم  رد  سپـس  دـنوش و  مرحَم  دزمان و  مه ، اب  لقادـح  رـسپ  رتخد و  جاودزا ، یـسورع و 
كرد ار  شیوخ  تمارک )  ) شزرا هک  یـسک  تسا ! هدـمآ  زیمآتمکح  مـالک  رد  هک  ناـنچ  تسا . یناـسنا  شزرا  تیوه و  كرد  اـنامه 

(38 .) دنکیمن راوخ  ناهانگ  اب  ار  شدوخ  دنک ،

زومآ تربع  هّصق  کی 

زا یکی  هک  تسا  نیریش  خلت و  تارطاخ  رـسارس  نم  یگدنز  متـسه ، نکاس  ناهفـصا  رد  تسا  لاس  نونکا 2  ما و  هلاـس  يرتخد 22  نم 
زا تسرد  دوش ، ماجنا  دنوادخ  تردـق  رب  هیکت  اب  قطنم و  لقع و  يور  زا  يراک  ره  رگا  منکیم  رکف  نم  تسا . یندـنام  میارب  ًاعقاو  اهنآ 
هب هشیمه  دـننکیم ، تسرد  یمرگرـس  دوخ  يارب  یناـبایخ  نیغورد  ياـه  یتسود  قیرط  زا  هک  ینارـسپ  نارتخد و  دـمآ . دـهاوخ  رد  بآ 

؛ دندرکیم دمآ  تفر و  ام  هناخ  هب  هک  تشاد  یناتسود  وا  تسا و  رتگرزب  نم  زا  لاس  تشه  هک  متـشاد  يردارب  نم  دنـسریم . تسبنب 
یلیخ هدـش و  ضوع  شتلاح  مدـش  هجوتم  هک  دوب  یتدـم  ّرقوم . نیتم و  يراتفر  ياراد  دوب و  وجـشناد  هک  تشاد  ماـن  دازرف  اـهنآ  زا  یکی 

، مناسرب ار  وت  ات  وش  راوس  ناج  قیاقش  تفگ : دش و  زبس  مهار  يولج  مدید  مدمآیم ، نابز  سالک  زا  هک  زور  کی  دنکیم . تبحم  رتشیب 
مردارب ردام و  ردـپ و  اب  ایب و  ام  لزنم  هب  هشیمه  لـثم  يراد  يراـک  رگا  مداد : باوج  نم  مینک . تبحـص  یمهم  عوضوم  هراـبرد  مه  اـب  و 

نآ زا  دـعب  تفر . وا  لاح  ره  هب  تشاد ؟ يزاب  سوه  قالخا  رگید  نارـسپ  لثم  مه  وا  ایآ  متفگ  مدوخ  اـب  مدرک ، رکف  یلیخ  نک . تبحص 
ات ار  امـش  مهاوـخیم  تفگ : تفرگ و  ارم  يوـلج  هراـبود  وا  مدـش و  لوـبق  هاگـشناد  رد  دـعب  هاـم  دـنچ  مدرکیم ، ناـهنپ  وا  زا  ار  مدوـخ 

شمـشچ يولج  ار  همان  نم  داد و  نم  هب  ياهمان  دوبن ، هجوتم  یـسک  هک  یتصرف  رد  وا  تسین . مزال  متفگ  يدـنت  اب  منک ، هقردـب  هاـگدورف 
جیگ نم  ییایب . نارهت  هب  دیاب  تفگ : دز و  نفلت  هاگـشناد  هب  مردام  يزور  تشذـگ . هام  جـنپ  مدرکن . مه  یظفاحادـخ  وا  زا  مدرک و  هراپ 

مردام اـب  دـنیآیم . وت  يراگتـساوخ  يارب  هدـنیآ  هتفه  هبنـش  جـنپ  شاهداوناـخ  اـب  دازرف  تفگ : مرداـم  یچ !؟ يارب  مدیـسرپ : مدوب ، هدـش 
ضرف هزره  رسپ  کی  ار  وا  عقاو  رد  متشاد ، دازرف  هب  تبسن  ار  قباس  تواضق  نوچ  مدوبن ، لاحشوخ  جاودزا  نیا  زا  اما  مدرک ، یظفاحادخ 

لوبق نیـشام  ندـش  راوس  يارب  ار  متوعد  زور  نآ  رگا  دوب : هتـشون  همان  نآ  رد  دیـسر . میارب  دازرف  زا  ياهمان  يزور  ناهگان  اما  مدرکیم .
رد مدرکیمن و  باختنا  یگدنز  کیرـش  ناونع  هب  ار  وت  زگره  يدربیم ، هارمه  دوبن ! شیب  يدیفـس  يذغاک  هک  ار  ياهمان  ای  يدرکیم ،

ماجنا مسارم  متفر و  نارهت  نم  هرخالاب  ناسرب . هتفه  رخآ  يارب  ار  تدوخ  منکیم  شهاوخ  وت  زا  مه  الاح  مدشیمن ، راوتسا  دوخ  میمصت 
قشع و زا  راشرـس  نامیگدـنز  هتـشذگ و  ام  جاودزا  زا  هک  تسا  مین  لاس و  کی  نالا  میدرک . جاودزا  دازرف  نم و  هام  هس  زا  دـعب  دـش و 

نآ رگا  دیاش  تساهنآ ، یگدنز  هیامرس  نیرتگرزب  رـسپ  کی  یتسار  تقادص و  رتخد و  کی  تفع  تباجن و  یتسار ، هب  تسا . تبحم 
نیا هب  هک  ینارتـخد  لـثم  ارم  دـشیم و  ضوع  نم  هب  تبـسن  وا  رظن  مدرکیم ، لوـبق  نیـشام ، هب  ندـش  راوـس  يارب  ار  دازرف  توـعد  زور 

يردص قیاقش  امش  کچوک  رهاوخ  درکیم . باسح  دنهدیم ؛ نت  اهیتسود 

یعقاو بوبحم  کی  ياههناشن 

؛ تبحم زا : دنترابع  دراوم  نیا  دیامنیم ؛ تابث  نامیا و  زا  راشرـس  ار  یمدآ  دـنکیم ، هدومن و  کمک  ام  یمئاد  تاجن  هب  هک  اههناشن  نیا 
، بیرق لیمج ، میحر ، ریدـق و  تسا ؛ میلع  هک  تسادـخ  رد  طقف  اهنیا  یگدنـشخب . ندوب ؛ کیدزن  ییابیز ؛ یناـبرهم ؛ ییاـناوت ؛ ییاـناد ؛

. رتکیدزن وت  هب  ندرگ  گر  زا  نامحر و 

ینارحب قشع  زا  تاجن  هار 

هک ( ؛ ینارحب قشع  ياج  هب  یعقاو  قوشعم  ینیزگیاـج  . 1 دهدیم : تاجن  ار  وا  داهنـشیپ  دنچ  دشاب ، هدش  ینارحب  قشع  راچد  یـسک  رگا 
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بوخ مه  تعکر  ود  یتح  دشاب ، لماک  تسین  مزال  دناوخب ؛ بش  زامن  بش  لهچ  . 3 يرکف ؛ تالاغتشا  داجیا  . 2 تشذگ ) نآ  ياههناشن 
روط هچ  دشاب ، نفلت  ای  یلیابوم  کمایپ  ندز ، فرح  ّدح  رد  طقف  یتسود  رگا  لاؤس : اه . ییافویب  تخانش  . 5 تبقاع ؛ رد  رکفت  . 4 تسا .

. دماجنایم هب …  رارق  رارق و  هب  هاگن  هاگن و  هب  مایپ  مالک و  نیا  تسا ، بلط  هدایز  صیرح و  ناسنا  باوج : تسا ؟

نارسپ نارتخد و  ياه  یتسود  یبیرخت  راثآ 

يارب يدرسلد  . 5 یبرغ ؛ گنهرف  جـیورت  . 4 یلیـصحت ؛ تُفا  . 3 ندـش ؛) تسود  رـسپ  رتخد و  دـنچ  اـب   ) یبلط عونت  . 2 ینیبدـب ؛ داجیا  . 1
أشنم . 10 یگنادرم ؛ تریغ و  يدوباـن  . 9 یگدنز ؛ هیامرـس  نتفر  تسد  زا  . 8 تـّلذ ؛ ریقحت و  . 7 جاودزا ؛ رد  ریخأـت  . 6 هداوناخ ؛ لیکشت 

.15 هدنیآ ؛ بسانمان  يوگلا  . 14 جاودزا ؛ زا  دعب  یحور  بارطضا  . 13 نادجو ؛ باذع  . 12 بارطضا ؛ اب  هارمه  تذل  . 11 زدیا ؛ يرامیب 
تیانج و اوعد ،  ) كانلوه یثداوح  ثعاب  . 17 جاودزا ؛ زا  دـعب  مارح  طابترا  يارب  دایز  لامتحا  . 16 برغ ؛ زا  دـیلقت  یّلم و  یگتخاب  دوخ 
.22 رمع ؛ یهاتوک  ثعاـب  . 21 داسف ؛ ياهدـناب  رد  يراتفرگ  . 20 یلام ؛ ياههدافتـسا  ءوس  . 19 داماد ؛ هداوناخ  يرهمیب  ببـس  . 18…  ؛) 

(39 .) نارگید قوقح  هب  زواجت  . 24 دیآیم ؛) شدوخ  سومان  رس  رب  الب  نیا   ) لمع تافاکم  . 23 کیرات ؛ هدنیآ 

رواشم سانشراک و  هاگدید  زا  يدیفم  تاکن 

نیا هب  يزاین  خـساپ : تسا ؟ داـضت  رد  ّتبحم  قشع و  اـب  هلأـسم  نیا  رگم  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  فلاـخم  سنج  هب  ّتبحم  قشع و  راـهظا  . 1
قشع قیرزت  هب  يزاین  ( 40 .) مینکیم باختنا  ار  قوشعم  اما  مییآیم  ایند  هب  قشاع  ام  دیوگیم . همه  زا  رترب  ینخـس  ام  نید  تسین . اهفرح 

ار قشع  بهذم  نیاربانب ، دنکن . شدوخ  ياهـسوه  نابدرن  ار  ام  هک  مینک  باختنا  ار  یـسک  دـیاب  اما  تسه ، ام  اب  شیارگ ، ای  قشع  تسین .
: یگنر ياـه  قشع  نیا  زا  یعقاو  تیاـکح  ود  تسا . هداد  تاـجن  لاذـتبا  زا  ار  نآ  اهتیدودـحم  اـهزرم و  داـجیا  اـب  هکلب  هدرکن ، عونمم 

اهنآ زا  مه  ار  نام  ّداوم  لوپ  ام  دـینک  رواب  تفگ : رگم ؟ روطچ  متفگ : دـنا ؟ هداس  ردـقنیا  اهرتخد  ارچ  دیـسرپ : نم  زا  یناوج  رـسپ  يزور 
شیارب میریگیم و  سامت  وا  اب  يزور  میدز ، هناقشاع  ياهفرح  میدش و  تسود  مهاب  هک  يزور  دنچ  تفگ : يروطچ ؟ متفگ : میریگیم .

دـص ًالثم  رگید  تعاس  کی  ات  دـیاب  لمع  يارب  تسا و  ناتـسرامیب  رد  نالا  هتـسکش و  مردام  تسد  هک  مینکیم  يزاب  يدـنه  ملیف  کـی 
بـش نآ  دناسریم . نم  هب  تصرف  نیلوا  رد  دراد  زادناسپ  الط و  زا  هچره  مه  لد  هداس  رتخد  نآ  مهدب . ناتـسرامیب  هب  لوپ  ناموت  رازه 

نآ دـینک  روصت  الاح  میاهدرک . هسیک  رـس  ار  رتخد  ات  دـنچ  زورما  هک  مینکیم  فیرعت  مه  يارب  مینکیم و  اپ  هب  یتاس  روس و  لوپ  نآ  اـب 
رـسپ نآ  ًامتح  هداد ، ماجنا  هک  یکیتنامر  راک  نیا  اب  هک  دنکیم  رکف  هدیـشک و  زارد  دوخ  باوختخر  رد  ماگنه  بش  هک  يرگراثیا  رتخد 
ياـقآ دوب  یگنن  تبقاـع  دوبن  قشع  دوب  یگنر  یپ  زک  ییاـه  قشع  ( 41 .) لـطاب لاـیخ  یهز  تسا ؛ هدرک  دوخ  قشع  ریـسا  هشیمه  يارب  ار 
تدـم هک  وجـشناد  جوز  کـی  يزور  درک : فیرعت  تعنـص  ملع و  هاگـشناد  رد  اههاگـشناد  ییوجـشناد  هرواـشم  تساـیر  يرازلگ  رتکد 

زا رخآ  هسلج  رد  میدیسرن . هجیتن  هب  دش و  هرواشم  هسلج  دنچ  دندمآ . نم  دزن  دوب ، هتـشذگن  ناش  جاودزا  زا  هام ) شـش  دودح   ) یهاتوک
همه نیا  دیدوب ، هتفگ  لوا  ار  بلطم  نیا  رگا  متفگ : ات ! دنچ  هلب ، تفگ : دیاهتشاد ؟ رتخد  تسود  ییوجشناد  نارود  رد  امش  مدیسرپ  رـسپ 

، اهیتسود نآ  اب  امـش  هک  تسا  نیمه  فالتخا  تلع  متفگ : روطچ ؟ دیـسرپ  دـنامیمن . ناهنپ  فـالتخا  تلع  دـشیمن و  ینـالوط  هرواـشم 
نیا اب  دیاهدش . ریـس  درادن ، مه  یلاکـشا  چیه  هک  مناخ  نیا  زا  ههام  شـش  هاتوک  تدم  زا  دـعب  الاح  و  دـیاهدش . یبلطعونت  يرامیب  راچد 

مه اب  ام  هک  تفگ  نم  هب  وا  دـنیوگیم : نارتخد  دوشیم . زاغآ  جاودزا  هدـعو  اب  بلغا  اـهیتسود  . 2 تخادنا . ریز  هب  رس  مرـش  زا  فرح 
راک نآ  ماجنا  عنام  نادجو  راشف  ّالاو  دـنکیم  هیجوت  ار  نآ  ًامتح  یهانگ ، ره  زا  لبق  ناسنا  نارظنبحاص  داقتعا  هب  درک . میهاوخ  جاودزا 

هناماوع تالمج  و  هزور » ود  ایند   » نتفگ اب  یخرب  دنوشیم و  ادخ  رکنم  ساسا  زا  یخرب  دراد . عونتم  ياهتروص  هیجوت  نیا  دـش . دـهاوخ 
عون نیا  قاـفتا  هب  بیرق  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  تسا . تاـهیجوت  هنوگ  نیا  زا  زین  جاودزا  هدـعو  دـننزیم …  تلفغ  هب  ار  دوـخ  يا ،
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شرداـم زا  دـشاب ، هتـشاد  طاـبترا  رتـخد  دـنچ  اـب  تسا  نکمم  جاودزا  زا  لـبق  هک  یناوـج  ناـمه  دوـشیمن . مـتخ  جاودزا  هـب  اـهیتسود 
جاودزا يدوب  تسود  وا  اب  هک  يرتخد  نامه  اب  ارچ  مینکیم  لاؤس  وا  زا  یتقو  دـنک . باختنا  نمؤم  كاپ و  رتخد  وا  يارب  هک  دـهاوخیم 

هتبلا مرادـن ! داـمتعا  وا  هب  نم  اـی  تسین ، رادرب  یخوش  جاودزا  هن . جاودزا  درد  هب  یلو  دروخیم  یتـسود  درد  هب  وا  دـیوگیم : ینکیمن ؟
یلو دننکیم  یـشوخ  ساسحا  مه  رانک  رد  ار  ياهرود  لقاّدح  دوشیم و  متخ  جاودزا  هب  اهیتسود  نیا  زا  يدصرد  هک  متـسین  نیا  رکنم 
ینعی منک ، بسک  هبرجت  متـساوخیم  فلاـخم ، سنج  تخانـش  يارب  موـشیم  تـسود  دـنیوگیم  یخرب  . 3 دـنامیمن . رادـیاپ  هرود  نیا 
سنج هک  ارچ  تسا . هناحول  هداس  هویـش  نیا  تسین . مک  مه  اهنیا  رامـش  یفطاع ، تاناجیه  زا  یـشان  تذـل  يواکجنک و  سح  ياـضرا 

یناسنا ره  هکلب  ینک . ییاسانش  زین  ار  هیقب  یناوتب  یکی  تخانش  اب  هک  دنتـسین  تکرـش  کی  كرتشم  تالوصحم  نوچمه  ثنؤم  ای  رکذم 
رد تسا . هدرک  زیامتم  مه  زا  ار  اـهناسنا  اـهیگژیو  نیا  تسا و  یناوارف  یـصخش  ياـهیگژیو  ياراد  كرتشم  تشرـس  نتـشاد  نیع  رد 

. رطخ یب  رهاظ  هب  ینابایخ  ياـه  یتسود  یعاـمتجا ) یناور ،  ) رگید ياهدـمایپ  . 4 تسین . اهیتسود  يارب  ياهدـننک  عناـق  لـیلد  نیا  هجیتن 
ادیپ طابترا  رفن  نیدنچ  اب  هک  یماگنه  هژیو  هب  دننکیم . ادیپ  لآهدـیا  رـسمه  زا  يریوصت  دارفا  نیا  هدـش ، هدـید  ررکم  هک  تافآ  زا  یکی 

زا ًالثم  دـننارورپیم . هدـنیآ  رـسمه  زا  يرّوصت  دـنریگیم و  ار  دوخ  ياهرتخد  تسود  ای  رـسپ  تسود  تبثم  ياهیگژیو  اهنیا  دـننکیم .
بیکرت دوـخ  نـهذ  رد  دـنریگیم و  ار  یظاّـفل  مرن و  ناـبز  یموـس  زا  و  يداـصتقا ، تیعـضو  يرگید  زا  ییاـبیز ، دوـخ  ناتـسود  زا  یکی 
ریوصت نآ  اب  دـناوتب  هک  دنتـسه  یـسک  لابند  هب  ناراگتـساوخ  نایم  زا  دـننکیم و  قلخ  دوخ  نهذ  رد  ار  یلایخ  صخـش  کی  دـننکیم و 

زا سرت  یناور و  راشف  تحت  لاح  ره  هب  ای  دـنزادنایم و  ریخأت  هب  ًاـمئاد  ار  شیوخ  جاودزا  اـی  بذاـک ، رّوصت  نیا  اـب  دـنک . يربارب  ینهذ 
راظتنا راچد  دننیبیمن ، ییایؤر  ریوصت  نآ  اب  قباطم  ار  رـسمه  نوچ  یلو  دـننکیم  جاودزا  ناراگتـساوخ  زا  یکی  اب  بسانم  رـسمه  نتفاین 

دوشیم ماجنا  هاگآدوخان  تروص  هب  ًابلاغ  ینهذ  يزاسریوصت  نیا  هتبلا  دوشیم . راکشآ  مهافت  مدع  ًالومعم  هدش ، دوخ  رـسمه  زا  ییالاب 
. تسا نآ  زا  لصاح  تاعقوت  ایؤر و  يزاسریوصت و  نیمه  شرـسمه  اب  ررکم  ياه  شنت  لیلد  هک  دـنادن  تسا  نکمم  زین  صخـش  دوخ  و 

هزیگنا هب  لـئاسم  نیا  دـنوش . رادربخ  هبیرغ  ناوج  اـب  وا  طاـبترا  زا  رتخد  نایانـشآ  اـی  ناـگیاسمه  زا  یکی  هک  تسا  یناـمز  رگید  لکـشم 
ینارتخد دنتسین  مک  هنافسأتم  و  دیآیم . شیپ  مه  راگتساوخ  ندماین  یتح  ای  شهاک  دسریم و  ناراگتـساوخ  هب  تداسح ، ای  یهاوخریخ 

ینابایخ ياه  یتسود  رگید  دمایپ  . 5 دنوشیم . فذـح  یباختنا  نارتخد  تسرهف  زا  هشیمه  يارب  ندرک  هابتـشا  راب  کی  رطاخ  هب  طقف  هک 
یگداس يور  زا  هک  دوب  یتخب  نوگن  رتخد  دروم  رد  مدش ، علطم  نآ  زا  هدنب  هک  یخلت  دراوم  زا  یکی  تسا . یهاوخ  جاب  هدافتـسا و  ءوس 

ار رگید  سک  هب  جاودزا  هزاجا  دوبن و  مناخ  رتخد  نیا  اب  جاودزا  هب  رضاح  رـسپ  نآ  دوب . هداد  دوخ  رـسپ  تسود  هب  ییاه  سکع  اههمان و 
نآ ياـهسکع  اـههمان و  هشیپتناـیخ ، تسود  رهاـظ  هب  نآ  یلو  داد . تبثم  باوج  يرگید  راگتـساوخ  هب  رتخد  تیاـهن  رد  دادیمن ! مه 
رد جرک  هنارتخد  ناتـسریبد  ياهریبد  زا  یکی  ار  رگید  دروم  داتفا . قافتا  دشیم  دیابن  هچنآ  داد و  داماد  لیوحت  دـقع  هرفـس  رـس  ار  مناخ 
وا هب  مناخ  نآ  قباس  رـسپ  تسود  اریز  تساوخ . هرواـشم  مرتحم  ریبد  نیا  زا  دوب  هدرک  جاودزا  هک  نادرگاـش  زا  یکی  تشاذـگ : مراـیتخا 
هب ینفلت  ار  زیچ  همه  هنرگو  میایب  امـش  هناخ  هب  هک  يریگب  سامت  نم  اـب  دـیاب  دوبن  لزنم  رد  ترهوش  تقوره  هدرک  دـیدهت  هدز و  گـنز 
هک هنوگ  نیا  نم  رسپ  تسود  تفگ : دمآ و  نم  دزن  ناتـسریبد  رد  ینارنخـس  زا  دعب  هک  دوب  يرتخد  رگید : دروم  تفگ . مهاوخ  ترهوش 
وا هتبلا  یهدب . همادا  وا  یتسود  هب  یهاوخیمن  رگید  هک  وگب  مّمـصم  هفایق  کی  اب  يدـید  ار  وا  هک  راب  نیا  متفگ : تسین . دـییوگیم  امش 
هب نیهوت  دـیدهت و  هب  تسد  وا  زور  دـنچ  زا  دـعب  رگا  هدـب . همادا  ار  تراتفر  نیا  يزور  دـنچ  یلو  ینکیم  یخوش  هک  درک  دـهاوخ  رکف 

هدـنب هک  دـش  روط  نامه  ارجام  و  مریگیم . سپ  ار  مدوخ  ياهفرح  نم  تقو  نآ  میوگیم ، تردـپ  هب  ار  زیچ  همه  هک  تفگن  دزن و  اـمش 
، نارتخد قاچاق  زورما  تسا . ناوج  نارتخد  شورف  لافغا و  تسه ، مه  شیازفا  هب  ور  هک  اهیتسود  نیا  رگید  دـمایپ  . 6 مدرک ! ینیبشیپ 

قاچاق هک  دـنچره  دراد . رارق  هحلـسا  ردـخم و  داوم  قاچاق  زا  دـعب  يدـنب  هبتر  رد  دوشیم و  بوسحم  ناـهج  دـمآرد  رپ  قاـچاق  نیموس 
زا جراخ  رد  ییایؤر  یگدنز  جاودزا و  ياههدعو  اب  نارتخد  لافغا  تشز ، هدـیدپ  نیا  لماوع  زا  یکی  یلو  دراد ، یناوارف  لماوع  نارتخد 
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تسد نیا  زا  خلت  ثداوح  یهاگ  زین  ام  روشک  رد  هنافسأتم  دراد . جاور  زین  یـشنم و …  تسیپیات ، مادختـسا  لثم  ییاههناهب  تسا . روشک 
ياهشور هب  ندرپس  لد  ینید و  ياه  شزیگنا  هعسوت  جاودزا و  یقرش  گنهرف  شرتسگ  مه  زاب  تاجن ، هار  تیاهن  رد  ( 42 .) دهدیم خر 

. مینک کیرش  مه  ار  ادخ  يردق  تسا . اه  عقوت  نتشاذگ  رانک  يراکمه و  نواعت و  جاودزا و  يریگ  ناسآ  یتنس و  نید و 

اه تشون  یپ 

(4 . 30 تاـیآ 31 -  رون ، هروس  ( 3 ص 49 .) هاـگن ، مشچ و   ) ص 62 ج 5 ، ۀجحملا ، ( 2 وجقح . نیـسحدمحم  هتـشون  هاگن ، مشچ و  ( 1
ربمایپ ( 9 هغالبلاجـهن . ( 8 هحاـصفلا . جـهن  ( 7 ص 366 . ج 73 ، راونــالاراحب ، ( 6 ص 429 . هللا ، همحرقودــص  لاــما  ( 5 مکحلاررغ .

(13 هملک 20262 . نامه ، ( 12 هملک 2058 . نامه ، ( 11 مالسلا . هیلعیلع  ( 10 هملک 20282 . همکحلا ، نازیم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمرکا 
(17 هرامش 2031 . همکحلانازیم ، ( 16 هرامش 20279 . همکحلانازیم ، ( 15 ص 29 . ج 1 ، لاصخ ، ( 14 ص 945 . ج 14 ، هعیشلالئاسو ،
ح ج 10 ، همکحلانازیم ، ( 21 ص 174 . ج 14 ، هعیشلالئاسو ، ( 20 هیآ 71 . فرخز ، هروـس  ( 19 . 14 قلع /  ( 18 هیآ 19 . نمؤم ، هروـس 
ح نامه ، ( 26 ح 20248 . نامه ، ( 25 ح 20246 . ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ( 24 ح 20245 . نامه ، ( 23 ح 20274 . نامه ، ( 22 . 20244
(31 وجقح . نیسحدمحم  کمشچ ، هاگن و  مشچ ، ( 30 ح 20255 . نامه ، ( 29 ح 20253 . نامه ، ( 28 ح 20251 . نامه ، ( 27 . 20250

نیذلا و  ( 35 ص 241 . تاداسلا ، لئاضف  ( 34 هیآ 33 . بازحا ، هروس  ( 33 ص 387 . ج 70 ، راونالاراحب ، ( 32 ص 240 . ج 4 ، هجحملا ،
، نیلقثلارون يراوزبس ؛ ققحم  راونـالا ، هضور  زا  لـقن  هب  ص 320  رهاوجلا ، ۀـنیزخ  ( 36 هیآ 135 . نارمعلآ ، هروس   … هشحاـف ؛ اوـلعف  اذا 
، مکحلاررغ ( 38 نیمأت . ریهطت و  لیمکت ، یگدنز ،) يارب  لوصحم  ) لیصحت نیکست ، تسه : تیصاخ  جنپ  جاودزا  رد  ( 37 هیآ 135 . لیذ 
ج یگدنزاس ، تیلوئسم و  ( 40 ربکا . طبس  تاراشتنا  مق ، این ، يدمحم  هَّللادسا  ارچ ؛؟ دنـسرپیم : نارتخد ، ( 39 مالسلا . هیلعنینمؤملاریما 

. لقن رد  رییغت  یکدنا  اب  دنمجرا ، یلع  نامسرپ ، تیاس  ( 42 نامسرپ . تیاس  ( 41 يرئاح . یئافص  یلع  داتسا  ، 1
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
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نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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